
                            XVIII. évfolyam 10. szám  

 
2021. március 14.                                                                         Nagyböjt IV. vasárnapja 

 

BUDAPEST VÁROSMAJOR JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA 
1122 Budapest Csaba u. 5.        Honlap: www.varosmajoriplebania.hu 

Bankszámlaszám: OTP 11712004-20037934 
Elérhetőségek: 212-4656        06-20-8280-555       email: vmajorplebania@hcbc.hu 

Irodai ügyelet: Ignotus u. 9. Kedden és csütörtökön: de. 10.00-12.00, du. 16.00-17.00, Szerdán: du. 16.00-
17.00  Sürgősségi betegellátás: 213-9620 

Urna ügyintézés: kedd de. 10.00-12.00 és csütörtök de. 10.00-12.00  
Miserend: hétköznap: 7.00, 8.00, 18.00 vasárnap: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, 19.30 

(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Ifjúsági mise: 19.30) 
Szentségimádás: hétfőtől szombatig 7.30-8.00, pénteken 18.30-19.30, vasárnap 17.00-18.00   

Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 
Kölcsönkönyvtár (a torony földszintjén): vasárnap 10.00-11.00 

Felelős szerkesztő: Forgács Alajos plébános 

 
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK: Az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében Erdő Péter 
bíboros úr visszavonásig a következő rendelkezéseket 
hozta: 
1. A koronavírus okozta vészhelyzetben a 
templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei 
továbbra is nyitva maradnak. A nyilvános 
istentiszteletek március 8-tól (hétfőtől) szünetelnek. 
Egyetlen kivétel a temetés, melyet egyszerű formában 
röviden, maximum 50 fő részvételével lehet 
megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot 
nem írnak elő. 
2. A már felvett miseszándékok sine populo módon 
(hívek részvétele nélkül) engedélyezetten 
elvégezhetők vagy áthelyezhetők. A híveket bíboros 
úr arra bátorítja, hogy otthonról az interneten vagy a 
tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent 
cselekménybe.  
A https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-
kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-
lehetosegeket oldalon részletes tájékoztatást 
olvashatnak arról, hol lehet nézni/hallgatni, online 
bekapcsolódni a szentmisékbe. 
3. A vasárnapi szentmisén való részvétel 
kötelezettsége alóli felmentést e rendelkezéssel minden 
hívőnek visszavonásig megadja. 
4. A rendkívüli helyzetre való tekintettel lehetővé 
teszi bíboros úr rendelkezése az általános feloldozás 
megadását. Ennek feltétele tökéletes bánat felindítása 
és az a szándék, hogy lehetőség szerint mielőbb 
személyes gyónást kell végezni. 
Ajánlott ima a tökéletes bánat fölindításához: Teljes 
szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly 
sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal 
méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és  

 
mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet 
megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom 
bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és 
legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes 
Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te 
kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi 
bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, 
amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem 
bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan 
elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos 
szemed, és add, hogy a következő napokat az 
eddigieknél jobban használjam! Boldogságos 
Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! 
Ámen.  

ONLINE SZENTMISÉK: A reggel 7 órai 
szentmisét továbbra is közvetíti templomunkból a 
Katolikus Rádió. Elsőcsütörtökönként, valamint a 
hónap 3. szombatján ezt a szentmisét Vargha Zsolt 
atya mutatja be. 

Mivel a szentmiséket a hívek személyes részvétele 
nélkül mutathatjuk be, ezért templomunk youtube 
csatornáján valamennyi szentmisénket közvetítjük, 
hogy a kedves hívek legalább ily módon 
kapcsolódhassanak bele a szent liturgiába. 
 NAGYBÖJT Március 8-ától (hétfő) a nyilvános 
istentiszteletek szünetelése miatt elmarad hétfőn, 
szerdán és pénteken a reggeli dicséret (zsolozsma), 
péntek délután a keresztúti imádság, valamint 
minden egyéb közös imádság alkalom is. Bíztatom a 
kedves Testvéreket, hogy otthonaikban végezzék 
ezeket az imádságokat, így lélekben kapcsolódhatnak 
bele a közös imádságba.  
 A húsvéti programjainkról csak a március 22-
én hozott rendeletek fényében tudunk nyilatkozni. 

http://www.varosmajoriplebania.hu/
mailto:vmajorplebania@hcbc.hu
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket


 

 

 BÖJTI FEGYELEM NAGYBÖJT IDEJÉN: 
Az Egyházi Törvénykönyv 1253. kánonja alapján a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbiak 
szerint határozta meg a böjti fegyelmet: 
 Szigorú böjt van hamvazószerdán és 
nagypénteken. E két napon a betöltött 18. évtől a 
megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és 
csak egyszer szabad jóllakni. A betöltött 14. évtől 
pedig nem szabad húseledelt fogyasztani.  
 Kötelező a hústól való megtartóztatás a 
nagyböjt péntekjein a betöltött 14. évtől.  
       A böjt különböző formáinak hűséges megtartása 
legyen az Úr Jézussal és az Egyházzal való 
engedelmes szeretet-közösségünk jele! 

 NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS: A 
mai napon ér véget a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia által meghirdetett nagyböjti 
élelmiszergyűjtés. Kérjük, hogy aki még hozzá 
szeretne járulni a gyűjtéshez, az erre szánt összeget 
átutalással, csekken vagy a templomi perselybe dobva 
a cél megjelölésével juttassa el a plébániára. Minden 
felajánlást köszönünk. 

ÜGYINTÉZÉS, IRODAI NYITVATARTÁS: 
Tájékoztatjuk a híveket, hogy az iroda az Ignotus 
u. 9. szám alatt található. Ügyfélfogadási idő: 
kedden és csütörtökön délelőtt 10-12, délután 16-17 
és szerda délután 16-17 óra között.  
E-mail címünk és telefonszámunk nem változott.  
A kertkapunál és a házkapunál is kérjük, hogy az 
„IRODA” csengőt nyomják meg. 
Továbbra is kérjük, hogy ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN, 
ÉS ELSŐSORBAN TELEFONON, ILL. E-MAIL-BEN 
KERESSÉK AZ IRODÁT, SZEMÉLYESEN CSAK 
INDOKOLT ESETBEN JÖJJENEK. Az irodai tartózkodás 
alatt a szájmaszk viselése kötelező.  

MAJORI IMALÁNC: A plébániai imaláncba 
március hónapban az alábbi linken csatlakozhatnak a 
kedves hívek: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB6v1FJI
KEIvIhTGNsDdySL4elPlpN-
tPBkkryhNYto/edit#gid=195934585  

KIÁLLÍTÁS: A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus előtt és alatt szeretnénk kiállítást rendezni 
a templomban – zárt vitrinekben – olyan 
emléktárgyakból, melyeket a majori családok az 1938. 
évi XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról őriznek. Szeretnénk kérni, hogy aki 
még fel tud ajánlani egy-egy ilyen emléktárgyat a 
kiállításra, Húsvét előtt keresse meg a plébánia irodát a 
délutáni ügyeleti időkben. 

NEK HÍREK: „Most Magyarországra kell 
mennem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
záró szentmiséjére.” közölte döntését a szentatya iraki 
útjáról hazatérőben. „Ebben a járvány miatt 

félelemmel és szomorúsággal telt időszakban a 
pápalátogatás a remény üzenetét hordozza” mondta 
Erdő Péter bíboros, akinek a nyilatkozatát „Az Isteni 
Gondviselés nem hagy magunkra!” címmel a 
következő weboldalon olvashatják:  
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/erdo-peter-
biboros-az-isteni-gondviseles-nem-hagy-magunkra 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
programja folyamatosan alakul. A programról, a 
kongresszus híreiről, az előadókról a 
https://www.iec2020.hu/hu oldalon tájékozódhatnak a 
kedves hívek. 
 Kéthetente új adással jelentkezik a NEK TV. A 
legújabb (14.) adás a következő linken érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=rIcYInLBbdg 
 Hetente újabb podcast-eket hallgathatnak meg a 
kongresszus honlapjáról. Ezek olyanok, mint egy 
bármikor visszahallgatható rádióműsor. Elérhetőség: 
https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol 

SZENT JÓZSEF ÉV-et hirdetett a szentatya a 
„Patris corde” („Atyai szívvel”) kezdetű apostoli 
levelével. Szentévi búcsú nyerhető az év során, mely 
2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.  

Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet: 
„Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten 
akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki 
mindig árnyékban mard.” 

 

SZENTFŐLDI GYŰJTÉS Az évről-évre 
nagyböjt 5. vasárnapjára meghirdetett, a Szentföld 
javára történő gyűjtés egy későbbi időpontra lett 
halasztva. Az új időpontot megfelelő módon 
hirdetjük. 

 
A HÉTEN LESZ 

Szerdán: Szent Patrik püspök 
Csütörtökön: Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és 
egyháztanító 
Pénteken: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária 
jegyese 

A  HETI SZENTMISÉK OLVASMÁNYAI: 
Vasárnap: 2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  
Hétfő: Iz 65,17-21; Jn 4,43-54 
Kedd: Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 
Szerda: Iz 49,8-15; Jn 5,17-30 
Csütörtök: Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47 
Péntek: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24a  
Szombat: Jer 11,18-20; Jn 7,40-53 
Vasárnap: Jer 31,31-34; Zsid5,7-9; Jn 12,20-33 
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